
Parashas Tzav: Thanksgiving Days

ברכות1

אמר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכין להודות יורדי הים הולכי מדברות ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית
האסורים ויצא ...

מאי מברך אמר רב יהודה ברוך גומל חסדים טובים אביי אמר וצריך לאודויי קמי עשרה דכתיב וירוממוהו בקהל עם וגו'

1] ברכת הגומל במקום תודה נתקנהפסקי הרא"ש[

חת"ם סופר2

מיהו נ"ל בלאה"נ דלא אמרו הבו שלא להוסיף אלא דומיא דהנך שפשטו בכל ישראל אבל עיר א’ ומדינה א’ בפ"ע אינו
דומה להנך ומותר בלי פקפוק מיהו נראה דהיינו דוקא ממיתה לחיים דומיא דמרדכי ואסתר אבל בפדות משארי צרות לא

דהרי אמרו חז"ל במרדכי ואסתר מאי דרוש קל וחומר מעבדות לחירות אומרים שירה ממיתה לחיים לא כל שכן ואם כן כל
זמן שאנו בגלות וליכא פדיון מעבדות לחירות כל שאין ההצלה ממיתה לחיים ממש הבו דלא לוסיף לקבוע יום טוב

והנה מבואר בספר יוסיף אומץ מהנס שנעשה בק"ק פ"פ דמיין ביום כ’ אדר הראשון וקבעו בו יום שמחה לדורותם וכן ראיתי
ממ"ו הגאון מו"ה נתן אדליר זצ"ל מילדי ק"ק ההיא וכן אנו נוהגים אחריו הגם שאנו ברחוק מקום …

2כתבתי פה ק"ק מ"ד ביום ה’ ט"ו לאדר הראשון תקס"ה לפ"ק משה"ק סופר מפפד"מ:

חיי אדם3

ראוי ונכון שיפריש לצדקה העשיר לפי עשרו והדל כפי השגת ידו שהרי כשהיה בית המקדש קיים היה צריך להביא כבש או
עז או עגל או פר או פרה ואם כן לא מסתבר שעל ידי חורבן מקדשנו ירויח שלא יהיה חוטא נשכר ולכן יפריש כפי השגת

ידו כפי שווי אחד מהבהמות הנזכרים ויחלק ללומדי תורה ויזהר שלא יאמר המעות האלו יהיו לתודה דאם כן אין להם
תקנה בזמן הזה אלא יאמר הריני נותן זאת לצדקה ויהי רצון שיהיה נחשב כאלו הקרבתי תודה

וכך עשיתי בשנת תקס"ד שנעשה לי הנס מחמת שרפת (הפולווער). ולפי שבזמן הזה אין לנו אלא שיח שפתותינו לכן תקנתי
3אז סדר הקרבת התודה. דהיינו תחלה אמרתי פרשת תודה דפרשת צו ...

מי שאירע לו נס וכל שכן בני עיר יכולין לתקן בהסכמה וחרם עליהם ועל הבאים אחריהם לעשות אותו יום לפורים (והפרי
חדש בסימן תצ"ו חולק עליו בסעיף י"ד) ונראה לי דאותה סעודה שעושין בשביל הנס היא סעודת מצוה אף לפי דבריו

כמש"כ בים של שלמה בבא קמא סימן ל"ז דכל סעודה שעושין לזכר נפלאות ד’ היא סעודת מצוה ע"ש … וכן אנו עושים
על הנס שנעשה לנו בשנת תקס"ד ליום ט"ז כסליו שהיתה הריגה גדולה בחצר שאני דר בו מחמת הבערה שיצאה ללהב מן

(פולווער) ... והשם יתברך ברחמיו וחסדיו חשב לנו הדם כקרבן לכפר והצילנו ונשארנו כולנו בחיים אף שהיה לי היזק גדול
4כמה מאות אדומים החליף השם יתברך בחסדיו דמים לדמים וזולתנו נהרגו בעו"ה בחצרי ל"א נפשות ...

4 R. Haim Sabato

And what was special about [the ancient lamp]? It was made to accord with a custom maintained by 
many of the people of Aleppo, that rather than light one candle, they lit two, thus on the first day of 
Hanukkah three candles were lit instead of the more usual two, up to the eighth and last day, when ten 
candles were lit.

This custom has been vouched for by my father, who saw his late father following the practice, and to 
this very day, in the Aram Zova community of New York, I have seen many doing this and not knowing
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why. I have heard it said that this tradition was instituted by exiles from Spain, who arrived in Aleppo 
at Hanukkah time and were saved from shipwreck by a miracle, and added an extra candle in memory 
of the miracle. So this ancient menorah belonging to Hacham Sapporta was designed to hold ten 
candles, and few of its type remained in the world. ...5

אגרות משה5

ובדבר לעשות איזה שמחה בימי איד של הנכרים … ויום ראשון משנה שלהם וכן טענקסגיווינג אין לאסור מדינא אבל בעלי
6נפש יש להם להחמיר.

אבל לעשות שמחה וסעודה לכבוד טענקס-גיווינג, יש וודאי לאסור מדינא. ולא משום שאיכא בזה חשש דמיון לשמוח ביום
איד של עבודה זרה כנוכרים, שהרי אין יום זה איד שבדו הכומרים, אלא מעצמן עשו שמחה ביום זה. … אלא שמה שאסור

לעשות שמחה לכבוד יום זה הוא מדין ובחוקותיהם לא תלכו, אף שאין זה חוק לעבודה זרה, אלא חוק הבל ושטות
7בעלמא. ...

ובדבר השתתפות במי שמחשיבים יום ההודיה (טיינקסגיווינג) כעין חג לעשות בו סעודה. הנה לכאורה מכיוון שבספרי דתם
לא הוזכר יום זה לחג, וגם לא שיתחייבו בסעודה, וכיון שהוא יום זכר לאנשי המדינה, שהוא גם כן שמח בהמדינה שבא

לגור לכאן עתה או מכבר, לא מצינו בזה איסור לאו בעשיית שמחה בסעודה, ולא באכילת תרנגול ההודו (אינדיק). ... אבל
ודאי אסור לקבוע זה לחובה ולמצווה, אלא לשמחת הרשות עתה. ובאופן זה בלא קביעת חובה ומצווה יוכל גם לשנה

האחרת גם כן לשמוח ולעשות בו סעודה. אבל אני סובר דמכל מקום אסור לעשות יום קבוע בשנה לחוג זה, ורק בשנה
ההוא שכבש ינאי המלך, בזה עשה השמחה ולא לקביעות, ויש בה גם משום בל תוסיף, … ואף שיש לדון לענין הלאו, מכל

8מקום איסור ודאי הוא זה.

בני בנים6

לע"ד אינו אסור לאחר את זמני התפלה בבית הכנסת בבוקר של יום ההודאה בארצות הברית תאנקסגיווינ"ג בלע"ז כי הכל
יודעים שהסבה היא החופשה מעבודה שבאותו יום ולא מה שגורם לחופשה, …

לעצם יום ההודאה ואכילת תרנגול הודו טורק"י בלע"ז … אינו אסור משום בחוקותיהם אפילו לדעת הגר"א כיון שרעיון
ההודאה הוא ענין הכתוב בתורה, ואכילת הטורק"י הוא זכר בעלמא לסיבת ההודאה והסיבה שייכת לכלל האזרחים ולא רק
לנוצרים … ברם הוא תמוה כי היכן שמענו שאסור לשמוח ביום הולדתו של המלך וכיוצא בזה ומעשים בכל הדורות יוכיחו,

אלא ישנם שני דינים נפרדים … ואילו שאר איד שהחזיקו בו על שם שאר דברים ועיקרו חג אזרחי מותר לשמוח בו
ולדוגמה יום העמדת המלך או הרביעי ביולי בארצות הברית ויום התאנקסגיווינ"ג ובזה לא איכפת לן שהנכרים פולחים

לאמונתם גם באותם הימים.

[ושוב הביא דברי האגרות משה, וכתב:] ומשמע שמיירי בכוונת הלב ושאין מניעה מלעשותה רשות מדי שנה רק שלא יראה
אותה כחובה. ועל הצד היותר טוב לע"ד יש להמנע אחת לכל כמה שנים מעשיית הסעודה כדי להראות שאינה חובה עליו

9בזה יצא מידי כל חשש.

5 Aleppo Tales, pp. 61-62.
.פה, הובא דרך ארץ (עדס: בני ברק ה’תש"נ), סדר הדלקת נרות חנוכה אות א’ עמודים קמג-מד ועיין 

.שו"ת אגרות משה אה"ע חלק ב’ סימן י"ג ד"ה ובדבר לעשות6
.שם או"ח חלק ה’ סימן כ’ אות ו’7
.שם יו"ד חלק ד’ סימן י"א אות ד’8
.שו"ת בני בנים חלק ג’ סימן ל"ז9

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20024&pgnum=137
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14679&pgnum=213
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14679&pgnum=98
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=918&pgnum=326
http://www.dailyhalacha.com/m/halacha.aspx?id=2595
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20820&pgnum=174

	1 ברכות
	2 חת"ם סופר
	3 חיי אדם
	4 R. Haim Sabato
	5 אגרות משה
	6 בני בנים

